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Bisküvi ruloları 
için kalıcı pişirme 
altlığı

Değerli Müşterimiz!

Mükemmel bisküvi ruloları elde etmek hiç 
bu kadar kolay olmamıştı: 
Hamuru sızdırmaz bir pişirme altlığı 
 üzerinde pişirin, ardından istediğiniz iç 
malzemeyi sürün, yuvarlayın ve bitti! 

Ya da bisküvi tabanını alışıldığı gibi sarmak 
için şeker serpilmiş bir mutfak bezine 
 çevirebilirsiniz. Bu özellikle, sıcak bisküvide 
erimeye yatkın olan kremalı iç malzemeler 
için tavsiye edilir.

Silikon malzemenin yapışmaz etkisi saye-
sinde bisküvi altlıktan kolayca çıkarılabilir. 
Un ile serpiştirmeye çoğunlukla gerek 
 kalmaz. 

Pişirme altlığı, gıdalar için uygundur,  
+230 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve 
 bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Pişirirken iyi eğlenceler dileriz!

Tchibo Ekibiniz
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Önemli bilgiler

• Pişirme altlığı -30 ile +230 °C 
arasındaki sıcaklıklar için 

 uygundur.

• Pişirme altlığını sıcak bir fırında 
kullanıyorsanız, fırın eldiveni ya da 

benzeri bir şey ile pişirme altlığını tutun.

• Pişirme altlığını asla açık 
ateşle, ocakla, fırının alt 

 tabakasıyla ya da diğer ısı kaynaklarıyla 
temas ettirmeyin.

• Gıdaları pişirme altlığının üzerinde 
kesmeyin ve sivri ya da keskin 

aletler kullanmayın. Pişirme altlığı 
 bundan dolayı zarar görebilir.

• Pişirme altlığı, ilk kullanımdan önce ve 
her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz 
deterjanla yıkayın. Tahriş edici temizlik 
maddeleri ve ovma süngeri kullanmayın.

• Pişirme altlığı bulaşık makinesinde 
yıkanabilir. Ancak kabı doğrudan 

ısıtıcı çubukların üzerine yerleştirmeyin.

• Pişirme altlığı mikro dalgada 
ve derin dondurucuda kul-

lanılabilir. Ürünü başka amaçlar için 
 kullanmayın!

• Pişirme altlığın yüzeyinde, zamanla biri-
ken yağlar nedeniyle koyu renkli lekeler 
oluşabilir. Bunlar sağlığa zararlı olmayıp 
pişirme altlığın kalitesini veya fonksiyo-
nunu etkilemez.
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İlk kullanım öncesi

• Pişirme altlığı sıcak su ve biraz deterjan 
ile temizleyin. Temizleme için sert ya da 
tahriş edici temizlik maddeleri kullanıl-
mamalıdır. Pişirme altlığını ayrıca bula-
şık makinesinde de yıkayabilirsiniz. 
 Ancak kabı doğrudan ısıtıcı çubukların 
üzerine yerleştirmeyin.

• Ardından pişirme altlığını bir fırça yardı-
mıyla standart bir sıvı yağ ile yağlayın.

Kullanım önerileri

• Pişirme altlığına hamuru doldurmadan 
önce soğuk su ile durulayın.

• Fırındaki ızgara demirini çıkarın ve 
 hamuru doldurmadan önce pişirme 
 altlığını bunun üzerine yerleştirin.  
Bu işlem taşımayı kolaylaştırır.

• Bisküviyi yuvarlamadan önce pişirme 
altlığını sadece kısa süreli olarak ızgara 
demirinde soğumaya alın. Bisküvi 
 hamuru aşırı soğursa, yuvarlama işlemi 
sırasında kolayca parçalanabilir.

• Pişirme altlığını mümkün olduğunca 
 kullanımın ardından temizleyin, çünkü 
hamur artıkları en iyi bu şekilde çözülür.
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Bisküvi rulosunu örn. reçel ile 
 dolduruyorsanız dolguyu doğrudan 
sürüp bisküviyi rulo haline getire-
bilirsiniz.
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Veya bisküvi tabanını 3 ve 4 adımlara alter-
natif olarak her zamanki gibi kullanabilir-
siniz (örn. krema ile dolgu yapma duru-
munda):

1.  Şeker serpilmiş temiz bir mutfak bezi 
üzerine çevirin.

2. Yuvarlayın ve soğumaya bırakın.

3. Tekrar açın, çevirin ve dolguyu sürün.

4. Mutfak bezini kullanarak tekrar açın.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr
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Havuçlu kek bisküvi rulosu

Malzemeler (12 adet için)

Havuçlu bisküvi için:

• 120 gr havuç, ince rendelenmiş  
(yakl. 160 gr soyulmamış havuca 
 karşılık gelir)

• 4 yumurta

• 1 tutam tuz

• 120 gr şeker

• 100 gr un

• 30 gr gıda nişastası

• 1 tutam tarçın

• 1 silme TK kabartma tozu

Dolgu için: 

• 175 gr Krem peynir

• 200 gr krema

• 35 gr pudra şekeri, elenmiş



7

• 1 paket krema sertleştirici

• 1 TK vanilya ezmesi

• 1 TK limon suyu

Süsleme için: 

• 70 gr krem şanti

• 1 paket vanilya şekeri

• 12 adet havuç şeklinde badem ezmesi

• Süsleme şekerleri

Ayrıca: 

• Bisküvi için 1 kalıcı pişirme altlığı 
 (alternatif olarak temiz 1 mutfak bezi)

• 1 yıldız başlık

• 1 krema torbası

Ön hazırlık süresi: yakl. 10 dakika  
Hazırlama süresi: yakl. 30 dakika  
(artı yakl. 12 dakika pişme süresi)

Hazırlanışı

1. Fırını önceden 180 °C üst/alt sıcaklık 
ayarında ısıtın. 

2. Bisküvi için yumurtaları şeker ve tuzla 
en yüksek ayarda yakl. 8 dakika  krema 
kıvamına ulaşıncaya kadar çırpın.

3. Un, mısır nişastası, tarçın ve kabartma 
tozunu karıştırın. Yumurta karışımının 
üzerine eleyin ve dikkatlice ekleyin. 
 Rendelenmiş havuçları katın.

4. Kalıcı pişirme altlığını soğuk suyla duru-
layın, damlalarını akıtın ve yağlayın. 
 Hamuru üstüne yerleştirin ve düzeltin.



8

5. Altın sarısı oluncaya kadar yakl. 12 dakika 
pişirin.  
Çubuk testi ile bisküvinin pişip pişme-
diğini kontrol edin. Gerekirse pişme 
 süresini birkaç dakika uzatabilirsiniz. 

6. Bisküviyi fırından çıkarın, pişirme altlığı-
nın kenarını gevşetin ve hemen, üzerine 
şeker serpilmiş bir mutfak bezine çevirin. 
Bezle ve dokulu tarafı içe bakacak şekilde 
rulo yapın ve soğumaya bırakın.

7. Bisküviyi tekrar açın ve yapı altta olacak 
şekilde ters çevirin.

8. Dolgu için Krem peyniri, pudra şekerini, 
vanilya ezmesini ve limon suyunu pürüz-
süz olana kadar çırpın. Kremayı sertle-
şinceye kadar çırpın, bu sırada krema 
sertleştiriciyi azar azar ekleyin. Kremayı 
krem peynir karışımına katın.

9. Bisküvi üzerine krema sürün. Kıvırarak 
streç filme sarın ve en az 4 saat buzdo-
labında katılaşmaya bırakın.

10. Servis yapmadan önce kremayı katıla-
şana kadar çırpın. Bu esnada vanilya 
 şekerini ekleyin.

11. Kremayı, yıldız başlı bir krema torbasına 
doldurun. Bisküvi rulosunu folyodan 
 çıkarın ve bir tabağa yerleştirin. 12 adet 
kremalı tüfü yerleştirin. Badem ezmesi 
havuç ve şekerlemelerle süsleyin.

Öneri: Bir kahve sehpası üzerinde iki küçük 
bisküvi rulosu daha güzel görünecektir. 
 Bunun için ruloyu ikiye bölüp iki kek 
 tabağına koyun.
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Stracciatella bisküvi rulosu

Malzemeler (10 adet için)

Bisküvi için:

• 3 yumurta

• 1 yumurta sarısı

• 3 YK ılık su

• 1 tutam tuz

• 100 gr şeker

• 1 paket vanilya şekeri

• 100 gr un

• 20 gr pişirme kakao

Dolgu için:

• 250 gr quark peyniri (%20)

• 40 gr pudra şekeri, elenmiş



10

• 1 paket vanilya şekeri

• 200 gr krema

• 1 paket krema sertleştirici

• 60 gr çikolata rendesi veya mini çikolata 
taneleri

Ayrıca: 

• Bisküvi için 1 kalıcı pişirme altlığı 
 (alternatif olarak temiz 1 mutfak bezi)

• 1 hamur malası

Ön hazırlık süresi: yakl. 15 dakika  
Hazırlama süresi: yakl. 30 dakika  
(artı yakl. 10 dakika pişme süresi)

Hazırlanışı

1. Fırını önceden 180 °C üst/alt sıcaklık 
ayarında ısıtın. Kalıcı pişirme altlığını 
soğuk suyla durulayın, damlalarını 
 akıtın ve yağlayın.

2. Yumurtaları ve sarısını bir dakika süreyle 
çırpın. Sonra şeker ve  vanilya  şekerini 
ekleyin. Yakl. 4 dakika süreyle karıştır-
maya devam edin. Tuz ekleyin. Yumurta 
karışımı  kaşıktan kıvam lı şekilde akınca-
ya kadar çırpmaya devam edin.

3. Yumurta karışımının üzerine un eleyin 
ve dikkatlice ekleyin. 

4. 120 g bisküvi hamuru alın. Kakaoyu 
 dikkatli şekilde karıştırın. Çikolata 
 hamurunu kalıcı pişirme altlığının oluk-
larına yayın. Fazla hamuru bir hamur 
malası ile alın. Çikolata hamuru sadece 
olukları doldurmalıdır.
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5. Hafif bisküvi hamurunu kalıcı pişirme 
altlığı üzerine yerleştirin ve dikkatlice 
düzleştirin.

6. Altın sarısı oluncaya kadar yaklaşık  
10 dakika pişirin. Çubuk testi ile 
 bisküvinin pişip pişmediğini kontrol edin. 
Gerekirse pişme süresini birkaç dakika 
uzatabilirsiniz. 

7. Bisküviyi fırından çıkarın, pişirme altlığı-
nın kenarını gevşetin ve hemen, üzerine 
şeker serpilmiş bir mutfak bezine çevirin. 
Bezle ve dokulu tarafı içe bakacak 
 şekilde rulo yapın ve soğumaya bırakın.

8. Dolgu için Quark'ı pudra şekeriyle ve 
vanilya şekeriyle karıştırın. Kremayı 
sertleşinceye kadar çırpın. Bu esnada 
krema sertleştiriciyi damlatın. Kremayı, 
Quark kremasıyla karıştırın. Rendelen-
miş çikolatayı karıştırın.

9. Bisküvi rulosunu tekrar açın ve yapı 
 altta olacak şekilde ters çevirin.

10. Krema sürün. Kıvırarak streç filme sarın 
ve en az 3 saat buzdolabında katılaş-
maya bırakın.

11. Servis yapmadan önce folyodan çıkarın 
ve bir kek tabağına yerleştirin.
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